
ตัวอยาง ลูกคาตองการซื้อรถราคา 45,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.99% ตอเดือนหรืออัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (Effective Rate) 21.03% ตอป 
กำหนดระยะเวลาผอนชำระ 36 เดือน  

สินเช�อเชาซื้อ
 บริษัท เมืองไทย แคปปตอล จำกัด (มหาชน) ได ใหบริการ “สินเช�อเชาซื้อรถจักรยานยนต” สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความประสงคจะซื้อรถ แตไมตองการชำระคารถทั้งหมดเปนเงินสดในคราวเดียว โดยกำหนดใหผูเชาซื้อจะผอนชำระเงิน
คาเชาซื้อ (คางวด) ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ชำระเทากันตลอดอายุสัญญา และบริษัทฯ (ผู ใหเชาซื้อ) จะโอนกรรมสิทธิ์รถใหผูเชาซื้อ เม�อผูเชาซื้อชำระคางวดครบตามที่กำหนดไว ในสัญญา

สินเช�อเชาซื้อรถจักรยานยนต
ประเภทรถใหม     -  วงเงินใหสินเช�อสูงสุด 100% ของราคารถ
                     - ระยะเวลาผอนชำระ 12 – 60 งวด
                     - อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ชำระเทากันตลอดอายุสัญญา

คาใชจายที่ตองจาย นอกจากคางวด

- เพ�อประโยชนสูงสุดของทาน กรุณาผอนชำระใหตรงวันที่กำหนด 
- กรณีผิดนัดชำระคางวด อาจถูกเรียกเก็บคาติดตามทวงถาม
- กรณีผิดนัดชำระคางวด 3 งวด อาจถูกบอกเลิกสัญญาเชาซื้อ และบริษัทอาจขอรับรถคืน
  เพ�อดำเนินการขายทอดตลาด ทั้งนี้อาจมีคาใชจายใด ๆ หลังจากขายทอดตลาด
  ลูกคายังคงตองรับผิดชอบภาระหนี้ที่เหลือจนครบทั้งหมด

คำเตือน “กรณีผิดนัดชำระ”

กรณีปดบัญชีกอนกำหนด

เงินตนคงเหลือ
ดอกเบี้ยแบบ “ลดตนลดดอก”

ดอกเบี้ยแบบ “คงที่ (Flat Rate)”

คางวด

คางวดจะแบงเปนเงินตนและ
ดอกเบ้ียในจำนวนท่ีเทากันทุกเดือน

ดอกเบี้ยที่ตองจายทั้งหมด

ดอกเบี้ย

คิดดอกเบี้ยแบบรายวัน ตามยอดเงินตนคงเหลือที่แทจริง
ทำใหงวดแรกมีดอกเบี้ยสูง เม�อตัดดอกเบี้ยแลว 
จึงเหลือตัดเงินตนไดนอย

คิดดอกเบี้ยคงที่ (เทากัน) ตลอดระยะเวลาที่ตองผอนชำระ

Sales Sheet

การคิดดอกเบี้ยแตละประเภท

กรณีผูเชาซื้อรถใหมแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ ผูเชาซื้อที่ประสงคจะขอชำระคาเชาซื้อทั้งหมด
ในคราวเดียวโดยไมผอนชำระคาเชาซื้อเปนรายงวดตามสัญญา (ปดบัญชี) ผูเชาซื้อจะไดรับ
สวนลดดอกเบี้ย ตามเง�อนไข ดังตอไปนี้
1. กรณีชำระคางวดมาแลว ไมเกิน 1 ใน 3 ไดรับสวนลดดอกเบี้ย 60% ของดอกเบี้ย

เชาซื้อที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
2. กรณีชำระคางวดมาแลว เกิน 1 ใน 3 แตไมเกิน 2 ใน 3 ไดรับสวนลดดอกเบี้ย 70% 

ของดอกเบี้ยเชาซื้อที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
3. กรณีชำระคางวดมาแลว เกิน 2 ใน 3 ไดรับสวนลดดอกเบี้ย 100% ของดอกเบี้ย

เชาซื้อที่ยังไมถึงกำหนดชำระ

- คาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
- คาเบี้ยประกันภัยรถ และ พ.ร.บ.

การคิดคาติดตามทวงถาม

- คางวด
- คาตอภาษีรถประจำป
- คาเบี้ยประกันภัยรถ 
  และ พ.ร.บ.

- คาตอภาษีรถประจำป
- คาเบี้ยประกันภัยรถ 
  และ พ.ร.บ.
- คาโอนกรรมสิทธิ์รถ
- คาใชจายคางจายอ�น

เริ่มทำสัญญา ครบปที่ 1 ครบปสุดทาย
คางวดผอน

จนครบปสุดทาย
คางวดคางวด

 =  เงินตนที่ตองผอน + ดอกเบี้ยที่ตองชำระทั้งหมด / จำนวนงวด
    + ภาษีมูลคาเพิ่ม/งวด     
 =  1,695 บาท

จำนวนผอน / เดือน

 =  เงินตน x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาผอน 

 =  42,056.07 x 0.99 x 36 เดือน

 =  14,988.79 บาท

ดอกเบี้ยที่ตองชำระทั้งหมด

100

ภาษีมูลคาเพิ่ม     =  3,993.14 บาท

1. กรณีคางชำระ 1 งวด คิดคาติดตามทวงถาม 50 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
2. กรณีคางชำระมากกวา 1 งวดขึ้นไป คิดคาติดตามทวงถาม 100 บาทตอรอบการทวงถามหนี้
   หมายเหตุ เฉพาะหนี้ซึ่งถึงกำหนดชำระสะสมเกินกวา 1,000 บาท
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สวนลดปดบัญชีกอน
กำหนดคิดจากสวนนี้



สินเช�อเชาซื้อ

ขอควรระวัง การชำระคางวด ตองขอรับใบเสร็จ/หลักฐานการชำระจากผูรับชำระและเก็บไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 

ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในขอตกลงและเง�อนไขในสัญญาเชาซื้อ
ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและคาใชจายอ�นๆ ไดที่ ประกาศที่ติดไว ณ ที่ทำการสาขาและ www.muangthaicap.com

Sales Sheet
การทำประกันภัย 

เพ�อคุมครองและใหความชวยเหลือแกผูขับขี่ ผู โดยสารที่อยูในรถ 
หรือบุคคลที่อยูนอกรถที่ประสบภัยจากรถ

ชวยลดภาระคาใชจายกับลูกคา เพ�อเพิ่มความคุมครองความสูญเสียตอชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันสืบเน�องจากการประสบอุบัติเหตุทุกกรณี 
ของผูเอาประกันภัย

กฎหมายกำหนดใหรถทุกคันตองทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพ�อคุมครองและ
ใหความชวยเหลือแกผูขับขี่ ผู โดยสารที่อยูในรถ หรือบุคคลที่อยูนอกรถที่ประสบภัยจากรถ 
ชวยลดภาระคาใชจายกับลูกคา กรณีรถที่เอาประกันเปนเหตุสรางความเสียหายแกผูขับขี่ 
ผู โดยสาร

ขอดีของการทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ขอดีของการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุม

พ.ร.บ.
ประกัน
PA

“ลูกคามีสิทธิเลือกจะทำหรือไมทำก็ได” โดยไมมีผลตอการอนุมัติสินเช�อ

เพ�อคุมครองความสูญเสียตอชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
อันสืบเน�องจากการประสบอุบัติเหตุของผูเอาประกันภัย

ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ประกันภาคสมัครใจ (ประกันภัยอุบัติเหตุกลุม)

คำถามเกี่ยวกับการเชาซื้อรถที่ทุกคนควรรู

Q : กรณีลูกคามาปดบัญชีกอนกำหนดลูกคาไดสวนลดเทาไรและวิธีคำนวณอยางไร
A : เม�อผูเชาซื้อประสงคจะปดบัญชี จะไดสวนลดดอกเบี้ย ตามเง�อนไข ดังตอไปนี้

1. กรณีชำระคางวดมาแลว ไมเกิน 1 ใน 3 ไดรับสวนลดดอกเบี้ย 60% ของดอกเบี้ยเชาซื้อที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
2. กรณีชำระคางวดมาแลว เกิน 1 ใน 3 แตไมเกิน 2 ใน 3 ไดรับสวนลดดอกเบี้ย 70% ของดอกเบี้ยเชาซื้อที่ยังไมถึงกำหนดชำระ
3. กรณีชำระคางวดมาแลว เกิน 2 ใน 3 ไดรับสวนลดดอกเบี้ย 100% ของดอกเบี้ยเชาซื้อที่ยังไมถึงกำหนดชำระ

Q : การนำรถไปใชในตางประเทศ
A : หามนำรถไปใช ในตางประเทศ เวนแต
    - กรณีพิเศษที่ผูเชาซื้อย�นเปนหนังสือขอใหบริษัทอนุมัติ
    - เม�อไดรับอนุญาตแลวใหผูเชาซื้อนำชุดเอกสารย�นขอที่
      กรมการขนสงทางบก เพ�อทำเร�องขอนำรถออกไปใชนอก
      ราชอาณาจักรตามรายละเอียดที่กรมขนสงทางบกกำหนด

Q : ความรับผิดชอบของลูกคาหลังรถถูกยึดมาขายทอดตลาด
A : จะถูกยกเลิกสัญญาและยึดรถมาขายทอดตลาด
    ถาคางชำระติดกัน 3 งวดและบริษัทไดมีหนังสือบอก
    กลาวทวงถามและใหเวลาในการชำระภายใน 30 วัน
ลูกคามีภาระรับผิดชอบ คาติดตามทวงหนี้ และยึดรถ
    คาธรรมเนียมการขายทอดตลาดและภาระหนี้คงคางทั้งหมด
หลังขายทอดตลาด ถามีเงินเหลือจากการหักชำระหนี้
    จะคืนเงินใหลูกคาตอไป หากขาดทุน ลูกคายังคงตอง
    รับผิดชอบภาระหนี้ที่เหลือจนครบทั้งหมด

Q : วิธีการนำรถที่อยูระหวางการผอนชำระคางวดไปขายตอที่ถูกตอง
A : หากยังผอนไมครบ หามนำไปขายตอโดยไมไดรับอนุญาต เน�องจากกรรมสิทธิ์ยัง
    เปนของบริษัท (มิฉะนั้นทั้งผูเชาซื้อและผูรับซื้อจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย)

หากตองการขายตอ
ใหติดตอมายังบริษัทซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์รถ ทางบริษัทจะใหรายละเอียดในการปดบัญชีและขั้นตอน
ในการโอนรถไปยังผูรับซื้อ โดยเงินที่ไดจากการขายรถเม�อหักภาระหนี้ตามสัญญาแลว เงินที่เหลือจะเปน
ของผูเชาซื้อตอไป หรือบริษัทจะใหรายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงผูเชาซื้อ ซึ่งผูซื้อรถจะเขามาเปน
ผูเชาซื้อใหมแทนผูเชาซื้อรายเดิม ทั้งนี้การพิจารณาผูเชาซื้อใหมจะเปนไป ตามนโยบายการพิจารณา
สินเช�อของบริษัทเทานั้น ผูเชาซื้อใหมไมสามารถดำเนินการเอง โดยพลการได
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